
„Když jsem byl malý kluk, přál jsem si být 
parašutistou. S kamarády jsme skákali 
z mostu v Hradci Králové do Orlice, měl 
jsem rád ten pocit volného pádu,“ vypráví 
s jiskrou v očích Jindřich Chramosta. A do-
dává, že v tom byl i velký kus dobrodruž-
ství a odvahy. Skočit osm metrů nebylo 
„pro sraby“. Kluci zkoušeli skákat s otevře-
ným deštníkem nebo s padákem, který 
vyrobili z prostěradla a z prádelní šňůry. 
 Touha po dobrodružství se táhne jako 
zlatá nit celým Jindřichovým životem. 
V mládí chtěl být umělcem jako jeho 
strýc, akademický malíř, ale tatínek mu ře-
kl, že komedianta doma mít nechce, ať se 
naučí něco pořádného. Navrhoval mu ob-

chodní akademii, ale to Jindřich odmítal, 
protože věděl, že by ho to nebavilo. Nako-
nec se přihlásil na Střední školu leteckého 
dorostu v Košicích. Toužil po specializaci 
v letové službě, ale ze zdravotních důvodů 
se jeho přání nesplnilo. Od dětství totiž 
trpí srdeční arytmií. Studoval tedy jiný po-
dobný obor, inženýrskou službu v letectví. 
Věnoval se především přezkušování pilotů 
a působil v této oblasti jako pedagog.      

NEPODEPSAL 
A STAL SE ČALOUNÍKEM 
Jeho práce snů skončila v roce 1968, kdy 
nepodepsal souhlas se vstupem spřáte-
lených armád na naše území. Jako voják 
z povolání tehdy tento dokument ovšem 
podepsat musel. A když odmítl, musel 
ze služby odejít. „Kdybych to podepsal, 
ztratil bych důvěru ve svou práci,“ komen-
tuje situaci Jindřich Chramosta. Doma 
měl ženu na mateřské dovolené a tři děti. 
Věděl, že je musí uživit. 
 Vždycky ho bavilo něco tvořit a pořád 
v něm přetrvávala touha dělat „umění“. 
Jenže se potřeboval věnovat takovému 
oboru, aby uživil rodinu. Během dvou 
měsíců se vyučil u čalouníka, přihlásil se 
do takzvaného komunálu neboli Míst-
ního hospodářství, jak se v šedesátých 
letech jmenoval podnik, který sdružo-
val drobné výrobce. Hned se pustil do 
práce. Čalounit nábytek mu bylo málo, 

takže se rovnou pustil do výroby křesel. 
Nemohl najít šikovné spolupracovníky, 
tak všechno vyráběl sám a potahy šila 
doma jeho žena. Křesla se líbila, ob-
jednávky se hrnuly a Jindřich si nechal 
zapsat hned několik průmyslových vzorů. 
Spolupracoval s Domem bytové kultury 
v Praze a mnoha dalšími nábytkářskými 
společnostmi. Jeho výrobky získaly řadu 
ocenění, včetně několika zlatých medailí 
na bytovém veletrhu v Brně. Po roce 1989 
si založil vlastní firmu a nábytek vyráběl 
až do roku 2000. Je autorem takzvaného 
variabilního křesla. 
 Na otázku, kde bere inspiraci, říká: 
„Nedržím se žádných konvencí, při návr-
zích kreslím i úplné pitominy, ale nakonec 
z toho vždycky něco upotřebitelného 
vzejde. Nebo když se mi něco někde líbí, 
nechám se inspirovat a dodám k tomu 
nějaké vlastní nové vize.“ 

CESTA K BYTOVÉMU DESIGNU 
V roce 2000, když bylo Jindřichu Chramos-
tovi třiašedesát, už ho, jak sám říká, začaly 
z výroby nábytku bolet ruce. Navíc rostla 
konkurence a levné dovozy ze zahraničí 
devalvovaly trh, a tak bylo na čase začít 
hledat nové pracovní poslání. 
 Vždycky se mu líbil bytový design, 
a tak začal dělat neobvyklé lampy, užité 
sklo a v poslední době se zaměřuje i na 
meditační a náboženské artefakty ze skla. 

 Podivovala jsem se nad tím, jak rychle 
se v poměrně vysokém věku přeorientoval 
na uměleckého bytového designéra. Tech-
nologii výroby skla se nenaučíte jen tak, ze 
dne na den. Zvlášť ve věku, kdy se většina 
lidí chystá na důchod. Jindřich Chramosta 
vysvětluje, že škola leteckého dorostu, 
kterou absolvoval v mládí, mu dala v ob-
lasti technologií a zpracování materiálů 
tolik a na tak špičkové úrovni, že z toho 
mohl čerpat celý život. V letectví se musí 
použít nejlepší technologie, působili tam 
učitelé, největší kapacity z oboru. Aplikace 
těchto technologií je pak možná ve všech 
oborech, a tak dnes vyrobí na zakázku 
i pevné atypické skleněné zábradlí a mno-
ho dalších, těžko uvěřitelných prvků. 

CO JE TO DŮCHOD? 
Jindřich Chramosta je ženatý, má tři děti, 
několik vnoučat i pravnoučat, denně 
pracuje, jezdí autem do skláren konzulto-
vat nové zakázky. V obci, kde žije, inicioval 
vznik galerie, pro kterou pomáhá shánět 
umělecká díla. Denně připravuje snídaně 
a večeře pro sebe a svou ženu. „Každý den, 
když se vzbudím, těším se, co všechno 
udělám,“ říká s nadšením. Celý život je 
podle něj jedno velké dobrodružství, jehož 
smyslem je nerezignovat, hledat motivaci, 
řešení a zdokonalovat se i jako člověk. 
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CO MI POMOHLO

Chlap nesmí ztratit smysl života

Jindřich Chramosta je v jedenaosmdesáti letech v plném pracovním tempu. Od pa-
rašutisty přes poručíka v leteckém průmyslu, bytového designéra až po uměleckého 
skláře. Vše, co dělá, dělá rád a bez přestání. 

Jindřich Chramosta.


